
 

                            SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
                                              SKLÁRNY  KAROLINKA

pořádá v sobotu 13.8.2022 v Karolince údolí RAŤKOV

      53.ročník soutěže hasičských družstev mužů, žen a vetránů 

O PUTOVNÍ POHÁR SKLÁREN
KAROLINKA

RAŤKOVSKÁ  GRAPA
Finanční odměny:
               Muži :                                   Ženy:                                            Muži nad 35 let  : 
1.místo 5 000,- Kč              2 000,- Kč                             2 000,- Kč
 2.místo    3 000,- Kč                         1 000,- Kč                                          1 000,- Kč
 3.místo    1 000,- Kč                            500,- Kč                                             500,- Kč
 4.místo       500,- Kč                                                                     
 5.místo       200,- Kč

                                                                  

Časový rozvrh:

- 10.00 hod. zahájení soutěže

Organizační připomínky:

- soutěží muži i ženy ve své kategorii a muži nad 35 let
- první tři družstva mužů i žen obdrží  poháry
- vítězné družstvo v každé kategorii obdrží putovní pohár, který se musí vrátit

nepoškozený před zahájením dalšího ročníku. V případě poškození poháru
hradí plnou finanční náhradu  25 000,- Kč. Putovní pohár je majetkem SDH Sklárny  Karolinka

- po příjezdu se hlásí velitel (vedoucí) družstva u prezentace, kde zaplatí startovné  200,- Kč nebo 8,- € 
a vypíše přihlášku družstva na soutěž

- soutěž se koná za každého počasí
- výškové převýšení je 8,2 m

Nářadí potřebné k provedení hasičského útoku:

- výstroj podle PS, celé družstvo jednotné
- 1 ks motorová stříkačka 
- 2 ks savice 110 x 2,5 m nebo 2 + 2 sešroubované
- 1 ks sací koš
- 2 ks hadice B
- 3 ks hadice C
- 1 ks rozdělovač
- 2 ks proudnice

 



Provedení hasičského útoku:
Dle směrnic PS s místní úpravou .
Po vytvoření základny nastoupí celé družstvo na startovní čáru vzdálenou 7 m od základny. Základnu
tvoří čtverec o rozměru 2 x 2 m a výšce 0,1 m, hadice nesmí být spojeny, mezera spoji na průchozí papír.
Start  bude  prováděn  startovací  pistolí.  Členové  družstva  provedou  libovolným  způsobem  připojení
přívodního vedenína stroj.
Dopravní vedení tvoří:  2 ks hadice B s rozdělovačem
Útočné vedení tvoří:      levý proud 2 ks hadice C  a proudnice pravý proud 1 ks hadice C  a proudnice.
Počet členů soutěžního družstva 7 + 1, velitel není podmínkou
Startovní čára bude přizpůsobena dle možnosti přírodního areálu cca 7 m.
    
 Družstvo před startem odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku od všech závodníků, 
jinak družstvu nebude umožněn start v soutěži. Přihlášky dle pravidel PS, tiskopis bude  možno 
vyzvednout při přihlášení v místě závodu.

Závodnicí soutěží na vlastní nebezpečí

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ZÁVODŮ A DIVÁCI MUSÍ BĚHEM SOUTĚŽE V CELÉM
AREÁLU DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ PLATNÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ

REPUBLIKY

Místní úprava pravidel:

- sací vedení nemusí být sešroubované
- u družstva žen může být na postu strojníka muž
- za družstvo můžou startovat dva půjčení závodníci  ve svém domovském dresu

Kontakty:

 Trenér Vlastimil Gášek 603182734 vlastimil.gasek@centrum.cz

Je  možnost  si  rezervovat  startovní  pořadí  na  stránkách  www.firesport.eu a  nebo  u  této
kontaktní osoby. Rezervace začíná od 1.8.2022
 

Těšíme se na Vaši účast

                                                                                SDH Sklárny Karolinka
                                                                                                                   756 05 Karolinka

S podporou

http://www.firesport.eu/
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